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I.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Urbanistická studie místní části Přerov – Dluhonice, aktualizace se zpracovává na základě smlouvy o 
dílo č. objednatele SML/1718/2019 a č. zhotovitele 219-004-890 z 18.11.2019 uzavřené mezi 
objednavatelem – Statutární město Přerov, v zastoupení Ing. Pavla Galy, vedoucího Odboru 
koncepce a strategického rozvoje a zhotovitelem Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o. 
zastoupeným Ing. arch. Vandou Ciznerovou, jednatelkou společnosti. 

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení dokumentace v souladu se zákonem  č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ve znění 
pozdějších předpisů. 

Důvodem pro pořízení urbanistické studie Přerov – Dluhonice, aktualizace je prověření původního 
návrhu zástavby z roku 2005 z hlediska: 

Řešené území zahrnuje lokality Na Trávníčku a Záhumení. Předmětem řešení bude: 

• prověření původního návrhu zástavby (studie z r. 2005) z hlediska 

- legislativních parametrů – 8 m šířky veřejného prostranství, vsakování dešťových vod, 
jen v návrhových plochách 

- požadavků na charakter nové zástavby 

• Variantní řešení účelové komunikace pro obsluhu rozvodny a bytových domů v ul. U 
Rozvodny – alternativní napojení z připravovaného silničního nadjezdu v km 186,634 
k výpravní budově – obsluha bytových domů z ul. K  Nadjezdu ze západní strany.  

• do území zapracovat všechny navrhované, územně a stavebně povolené dopravní záměry  

- dálnici D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov (investor ŘSD ČR, Závod Brno) 

- související vodohospodářské stavby a úpravy stávajících vodních toků (potok od rybníka 
v Předmostí a Bečva)  

- rekonstrukci žst. Přerov, 2. stavba (investor SŽDC, Stavební správa východ, Olomouc) 

Rozsah prací byl upřesněn na základě pracovního výrobního výboru dne 12.3.2020. 

MAPOVÉ PODKLADY 

 Aktuální digitální katastrální mapa 

 data Územně analytických podkladů ORP Přerov 2016  

 digitální technická mapa 

 

Grafické zpracování zakázky bylo provedeno na počítači v prostředí grafického programu MicroStation 
ve formátu DGN.  

 

OSTATNÍ PODKLADY 

 úplného znění Územního plánu města Přerova po vydání Změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 12A, 13, 14 a 15  

 Dálnice D1 – stavba 0316 Říkovice – Přerov, dokumentace pro územní řízení (zhotovitel 
Dopravoprojekt Brno, a.s.) 

 Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba - Moravia - 2018 

 Informativní výpisy z KN v k.ú. Dluhonice. 
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II.   ŘEŠENÍ  AKTUALIZACE URBANISTICKÉ STUDIE 

1.  Analýza řešeného území  

1. 1. Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází západně cca 3 km od města Přerova, v místní části Přerov – Dluhonice, na 
pozemcích v k.ú. Dluhonice a k.ú. Předmostí. 

 

 

Předmětem řešení jsou plochy změn, které se nacházejí v jihozápadní části a v severovýchodní části 
území (viz výřez z úplného znění Územního plánu města Přerova po vydání Změn č. 1, 2, 4A, 4B, 5, 
6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14 a 15 ). 

Jedná se o návrhové plochy bydlení – bydlení rodinné BR v severovýchodní části – lokalita Záhumení. 
Druhou částí jsou návrhové a přestavbové plochy v jihozápadní části - plochy bydlení – bydlení 
rodinné BR – lokalita Trávníček a Pusty, plochy rekreace – rekreace rodinná RR a plochy občanského 
vybavení – tělovýchova a sport OT.  Všechny plochy jsou umístěny v blízkosti železniční trati, která 
prochází napříč celými Dluhonicemi a spojuje Přerov – Olomouc.  

Ve výkresu č.1 Problémový výkres jsou vyznačeny všechny limity a problémy, které ovlivňují 
využitelnost území. 

1. 2. Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní místní části 

Místní částí Přerov-Dluhonice prochází silnice III/01858 Dluhonice - příjezdná, která je na jižním okraji 
zástavby u tělesa železniční tratě připojena na silnici III/01857 Předmostí - Dluhonice. V této 
křižovatce pak trasa silnice pokračuje úrovňovým přejezdem jako silnice III/04727. Na východním 
okraji obce je vymezena dopravní plocha DS pro realizaci dálnice D1. Místní část nebude na dálnici 
připojena, její vedení ovlivní negativně rozvoj místní části. Místní část Přerova - Dluhonice leží při 
tělese trati č. 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín. Nejbližší další železniční tratě jsou vedeny 
městem Přerovem. 

Trasa VRT se v zájmovém území místní části Dluhonice neprojeví. Územím neprochází trasa koridoru 
D – L - O. 
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Místní část Dluhonice má minimální základní občanskou vybavenost, za vybaveností vyššího typu 
spáduje do centrální části města Přerova. 

Místní část Přerov - Dluhonice je zásobována skupinovým vodovodem Přerov. V Dluhonicích byla 
v několika etapách (od r. 1950-1970) vybudována jednotná kanalizační síť. Místní část je 
plynofikována. 

1. 3.  Charakteristika řešeného území vyplývající z její polohy  
a funkcí 

Základní charakteristika 

Zástavba v místní části je stabilizovaná, v západní části jsou stávající zahrádky, nefunkční areál 
bývalého středisko živočišné výroby, občanská vybavenost je minimální.  

Největším zásahem do zástavby obce bude těsný průchod tělesa dálnice D47 nad východním okrajem 
obce, který bude vyžadovat technická opatření na ochranu zástavby a hřiště. 

Aktuální počet obyvatel v místní části je 349 obyvatel. Výstavba nových RD za posledních 5 let je 
minimální. 

Přírodní podmínky 

Základové poměry, spodní voda 

V místní části Přerov – Dluhonice a jejím blízkém okolí mocnost hlin a sprašových hlin v průměru tuhé 
konzistence dosahuje proměnlivé mocnosti 1-5 m. V jejím podloží vrstva zahliněného písčitého štěrku 
dosedá v hloubce 4-7 m na neogénní slín. Hladina podzemní vody s obsahem argesivního CO2, leží 
mělce pod terénem do hloubky 2 m. 

Klimatické poměry  

Řešené území se nachází v mírně teplé, mírně vlhké klimatické oblasti T3 (dle E. Quitta). 
Z klimatických charakteristik jsou důležité především teplotní a srážkové ukazatele a údaje o proudění 
vzduchu. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8oC. Roční úhrn srážek činí v průměru přibližně 
550 - 700 mm. Nejvíce srážek spadne v letním období (červen - srpen), nejméně na přelomu zimy 
ajara (únor - březen). Celkové proudění vzduchu je charakterizováno převládajícím severozápadním 
směrem větru, v zimním období rovněž směrem jihovýchodním.Hustou zástavbou jsou ovlivněny 
mezoklimatické charakteristiky, a to zejména teplotní poměry (vyšší teploty oproti volnému terénu o 1 - 
2°C) a větrné poměry (snížené rychlosti a tím i snížené provětrávání). 

Skládky 

Skládky se v řešeném území nenachází. 

Hluk 

Významným problémem narušení životního prostředí je v zastavěném území hluk z železniční 
dopravy. V řešeném území jde o závažný problém, výrazně snižující hodnotu území viz hluková studie 
(firma Ecological Colzunting 11/04). 

Radonové riziko 

Dle podkladů ÚPNSÚ Přerov se řešené území nachází v kategorii: 2 – střední riziko. 

Geologické a litologické jednotky v odvozené mapě radonového rizika ČR : Qt – terasové sedimenty 
(písky, štěrkopísky, jíly). 
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1. 4. Limity využití území a ochrana území 

Všechny limity v území jsou  závazné.  

Ochrana kulturních a historických hodnot 

(dle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Řešené území  je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  

Památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek 

V řešeném území je evidován:  

Stavení č.p. 15 (pozemek p.č.426) e.č. 394, bojiště s památníkem a boží mukou (pozemek p.č. 4) 
e.č. 395. 

Ochrana přírody a krajiny 

(dle zákona č. 114/92 sb. o ochraně přírody a krajiny, příp. ve znění pozdějších předpisů) 

OSTATNÍ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY  

Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů  

(dle Zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon) 

V řešeném území jsou evidována ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod II. stupně II B 

OCHRANA STAVEB 

Pietní pásmo hřbitova 

Je 100 m. 

OCHRANNÁ PÁSMA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

(zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění) 

ochranné pásmo dálnice a rychlostní komunikace 

Pro dálnici 100 m od krajního jízdního pruhu.  

ochranné pásmo silnice I.- III. třídy 

Ochranné silniční pásmo pro silnice III. třídy je 15 m mimo zastavěnou část obce.   

rozhledová pole úrovňových křižovatek 

Paprsky rozhledových trojúhelníků jsou vykresleny v průjezdném úseku obce na silnicích pro rychlost 
50 km/hod, tj. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 20 m 
od středu křižovatky. 

OCHRANNÁ PÁSMA DRAH 

(zákon č.266/1994 Sb., o drahách v platném znění) 

ochranné pásmo železnice celostátní, regionální 

Ochranné pásmo dráhy 60 m od krajní koleje.  
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Ochrana technického vybavení 

OCHRANNÁ PÁSMA VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

(zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
ČSN, Metodické pokyny), zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zásobování vodou 

Ochranné pásmo vodovodu – do průměru 500 mm včetně, 1,50 m na obě strany od vnějšího líce 
potrubí. 

Čištění odpadních vod 

Ochranné pásmo kanalizace – do průměru 500 mm včetně je 1,50 m, u průměru nad 500 mm je 
2,50 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTROROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ 

zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ČSN, 
Metodické pokyny a zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

Ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí(VN 1-35 kV) 

Území obce Dřevohostice je v současné době napájeno z venkovního vedení VN 22 kV č.42 
s napěťovou hladinou  22 kV, 50 Hz. Ochranné pásmo nadzemního vedení ve vzdálenosti 7,0 m 
od krajního vodiče.  

OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon)  

Ochranná pásma plynovodů  

V řešeném území nachází VTL plynovod DN100, STL plynovod a regulační stanice. Je navržen VTL 
plynovod DN 200. 

Ochranné pásmo STL je 1 m na obě strany od půdorysu potrubí, u technologických objektů pak 4 m 
na všechny strany od půdorysu. Ochranné pásmo VTL je 4 m na obě strany od půdorysu potrubí, 
bezpečnostní pásmo je 15 m u DN 100 a 20 m u DN 200. 

TELEKOMUNIKAČNÍ OCHRANNÁ PÁSMA 

zák. č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 

Ochranné pásmo kabelů a zařízení telekomunikací 

Ochranné pásmo kabelového vedení činí 1,50 m od kabelu na každou stranu.  

1. 5. Popis posuzovaných lokalit 

tab.1 Lokalita na Trávníčku a Pusty (původní lokalita B37) 

Lokalita na Trávníčku a Pusty  (dle ÚP 05-2.07-BR/4,54 - bývalá lokalita B37) 

Vymezení území:  

Západní část katastrálního území místní části, stávající plochy zahrádek. Středem části prochází účelová 
komunikace, která navazuje na ulici Na trávníčku, severní část území je ohraničena účelovou komunikací 
k bývalému zemědělskému družstvu.  
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Vymezení funkčního využití v ÚP: 

• plochy bydlení – bydlení rodinné BR  

Pozemky p.č. : 

Trávníček  - původně část B37 (B1) 

 

Pusty  - původně část B37 (B4) 

 ZPF: 

• zábor celkem 4,53 ha  

• bonita 3.13.00, třída ochrany III 

• dotčené pozemky orná půda, zahrady 

• většina plochy je meliorována 

Limity: 

Ochranné pásmo zdrojů přírodních minerálních vod II. stupně II B 

Ochranné pásmo elektrického vedení. 

Problémy: 

• Většina plochy je meliorována.  

• V rámci vyhodnocení lokality podle zadání je z ÚAP zřejmé, že dojde k ovlivnění  - nemožnosti zástavby 
v lokalitě Trávníček pozemky p.č. 356/1, 356/2, 358/2, 359/1, 359/2 a část pozemku p.č. 357 a v lokalitě 
Pusty na pozemcích p.č. 330/12, 330/13, 330/14, 326, 325/1 a 324. K rozšíření OP VVN vedení došlo 
v rámci jeho rekonstrukce. 

  

Problémy: 

• Dojde ke zmenšení výměry plochy, vzhledem k tomu, že došlo k  odkupu části pozemků do vlastnictví 
města a na této části bude realizována plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport OT,  



„US místní části Přerov – Dluhonice – aktualizace“ 

 

11 

•    

 

Hodnoty území: 

Dobrá dostupnost území ze stávajících komunikací. 

Rovinný terén. 

Dálkové pohledy, krajinný ráz: 

Severní část pohledově exponovaná z komunikace (příjezd od Rokytnice). 

Území se nedotýkají prvky ÚSES. 

Doprava: 

Nutno vybudovat místní komunikace. 

Technická vybavenost: 

V ulici Na trávníčku jsou sítě vodovodu, jednotné kanalizace, STL plynovodu, NN vedení, veřejného 
osvětlení. 

Problematika z širšího hlediska: 

Neatraktivní příjezd do místní části, pěší dostupnost místní části přes průmyslovou zónu. 

Obec nemá občanskou vybavenost, není ZŠ a MŠ.  

Místní část není napojena na ČOV. 

Minimální zájem o výstavbu v této oblasti. 

 

 

tab. 2  Popis lokality S – plocha sportoviště 

Lokalita S (dle platného ÚP 05-2.03-OT/1,4) 

Vymezení území:  

Navazuje na západní části na areál bývalého zemědělského družstva.  
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Dochází ke změně koncepce, plocha OT je nově navržena v řešeném území, ale na jiných pozemcích na základě 
předaných podkladů – dokumentace sportoviště. Lokalita bude řešena změnou Územního plánu města Přerova.  

 

Dochází ke změně koncepce, plocha OT je nově navržena v řešeném území, ale na jiných pozemcích na základě 
předaných podkladů – dokumentace sportoviště. Lokalita bude řešena změnou Územního plánu města Přerova.  

 

Vymezení funkčního využití v ÚP: 

plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OT 

Pozemky p.č. : 

1483, 1485, 1486 a 1487 

 ZPF: 

• zábor celkem 1,07487 ha 

• bonita 3.13.00, třída ochrany III 

• dotčené pozemky orná půda 

plocha je meliorována 

Limity: 

Žádné. 

Problémy: 

Většina plochy je meliorována. 

Z místní části nejsou vybudovány místní komunikace ani chodníky.  
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Hodnoty území: 

Dobrá dostupnost území ze stávajících komunikací (místní a účelové). 

Rovinný terén. 

Dálkové pohledy, krajinný ráz: 

Pohledově exponované při příjezdu od Předmostí. 

Doprava: 

Nutno vybudovat místní komunikace. 

Technická vybavenost: 

Veškeré inženýrské sítě je nutné vybudovat. 

 

 

 

 

tab. 3  Popis lokality Záhumení  

Lokalita Záhumení (0,5 11.01-BR/3,48 dle ÚP) 

Vymezení území:  

Severní část obce, stávající plochy zahrádek a orné půdy. Jižní část je ohraničena nezpevněnou účelovou 
komunikací, severní část nezpevněnou účelovou komunikací končící u hřbitova. 

          

V rámci aktualizace studie je řešeno pouze pět pozemků navazujících na zastavěné území (pozemky p.č. 606, 
607, 1261, 1262, 1263). 

Vymezení funkčního využití v ÚP: 

plochy bydlení – bydlení rodinné BR 

Pozemky p.č. 

606, 607, 1261, 1262, 1263 

 ZPF: 

• zábor celkem 1,9620 ha (včetně komunikací), 

• bonita 3.10.00, třída ochrany I,  

• dotčené pozemky orná půda,  

Limity: 

Venkovní vedení VN. 

Problémy: 

Špatné komunikační napojení.  

Opětovně byla prověřována možnost napojení lokality.  
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Problémy: 

Špatné komunikační napojení.  

Vstup do území z ulice K Rokytnici je možný pouze: 

• jižním příjezdem stávající účelovou komunikací, kdy výjezd na ulici K Rokytnici je dopravní 
závadou 

• přes plochy dvou proluk  

• severním příjezdem ze stávající místní komunikací a částečně účelové komunikace, při 
nutnosti řešit průchod přes pozemky p.č.1245, 1247 a částečně pozemky p.č. 1246/1 a 1248/2 
(které nejsou v majetku města). Problematika průchodu byla řešena v souladu s původní 
studií již v územním rozhodnutí, kdy vzdálenost mezi stávajícím plotem a navrženým plotem je 
8,0 m, čímž je splněna podmínka minimální šířky veřejného prostranství. 

  

• Nejlepší bonity v území. 
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Hodnoty území: 

Rovinný terén. 

Dálkové pohledy, krajinný ráz: 

Území se nedotýkají prvky ÚSES. 

Doprava: 

Nutno vybudovat místní komunikace. 

Technická vybavenost: 

Veškeré inženýrské sítě je nutné vybudovat. 

 

 

tab. 4  Popis lokality  U rozvodny  

Obslužnost bytových domů v ul. U Rozvodny a Rozvodny Dluhonice 

 

Vymezení území:  

Stávající bytové domy a rozvodna. 

Problémy: 

V rámci modernizace železniční tratě dochází k uslepení stávající ulice U rozvodny  a ztížené obsluze, kdy je 
zapotřebí mít rezervní napojení území pro případ nepředvídatelných událostí. 

 

Doprava: 

SŽ staví účelovou komunikaci jižně souběžně s železniční tratí od ul. Dluhonská k podjezdu v ul. 
U Rozvodny; komunikace je pouze jednopruhová, obousměrná s výhybnou, která  nezajistí 
v mimořádných situacích odpovídající dopravní obslužnost bytových domů v ul. U Rozvodny a 
Rozvodny Dluhonice.  
Nabízí se jen řešení náhradní možnosti obsluhy bytových domů z připravovaného nadjezdu u žel. 
stanice po stávající účelové komunikaci na p.č. 1621 a 1144. Tuto SŽ v rámci stavby „Modernizace 
žel. trati….“ užívá a bude opravena opět do sjízdného stavu. 
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1. 6. Závěr 

Lokalita na Trávníčku a Pusty (dle ÚP 05-2.07-BR/4,54) 

Z posouzení lokality vyplynulo, že bude upraven rozsah této plochy a vymezen ve výkresu č.2. 
Urbanistický návrh. 

 

Lokalita sportoviště (dle platného ÚP 05-2.03-OT/1,4) 

Z posouzení lokality vyplynulo, že bude upraven rozsah a poloha této plochy a bude vymezena ve 
výkresu č.2. Urbanistický návrh. 

 

Lokalita Záhumení (0,5 11.01-BR/3,48 dle ÚP) 

Z posouzení lokality vyplynulo, že bude budou zpracovány varianty  s ohledem na dostupnost 
pozemků v území. Varianta při využití dvou pozemků (A), tři pozemků (B1), čtyř pozemků(B2) a pěti 
pozemků (C). 

Bylo dohodnuto, že při variantách A, B1 a B2 bude řešeno napojení lokality z jižní části po stávající 
účelové komunikaci. U varianty C bude navrženo zaokruhování, bude navrženo jižní a severní 
napojení z ulice K Rokytnici a napojení přes proluku. 

 

Lokalita u rozvodny 

Problematika nebude studií řešena, stávající účelová komunikace bude uvedena upravena po 
ukončení modernizace železniční trati do sjízdného stavu. 
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2.  Urbanistická koncepce – lokalita Záhumení 

 

 

tab. 6  Navržené varianty 

Označení 
lokality 

Počet rodinných 
domů 

parcely řešená výměra průměrná velikost 
navržené parcely  

A 5 606, 607 7 093 m2 cca 880 m2 

B1 9 606, 607, 1261 10 657 m2 cca 860 m2 

B2 13 606, 607, 1261, 
1262 

14 116 m2 cca 820 m2, krajní 
parcely 1023 m2 

C 16 606, 607, 1261, 
1262, 1263 

19 000 m2 850 m2, druhá řada 
925 m2 
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Regulativy prostorového uspořádání zůstávají totožné s původní studií. 

Varianta A 

Varianta řeší návrh zástavby pouze na dvou pozemcích ve vlastnictví města. Hlavní nástup do 
navrhované lokality je z jihu účelovou komunikaci v ulici Náves. 

Poloha nově navržené místní komunikace vycházela ze záměru, že ve výhledu bude možná zástavba 
i ve stabilizovaných plochách západně od navržené lokality. Z levé strany je ponechán pouze 
nezbytně nutný pás veřejné zeleně, tak aby byla v budoucnu možná realizace nového oplocení. 
Z pravé strany od komunikace se navrhuje zelený pás o šířce 2,5, variantně lze část zeleného pásu 
využít pro odstavná stání.  

Veřejné prostranství (uliční profil) je navrženo v daných parametrech tak, aby plně vyhovovalo i do 
budoucna vzhledem k předpokládanému rozvoji výstavby v tomto území viz varianta C. 

Byly prověřeny dvě varianty, kdy v jedné bylo navrženo umístění 5 RD a v druhé 6 RD. Na základě 
konzultace byla vybrána komfortnější varianta, která umožní realizaci 5 RD. 

Regulativy prostorového uspořádání 

způsob zástavby:   izolovaný rodinný dům 

podlažnost:    1NP s obytným podkrovím, možnost podsklepení. 

střecha:    kombinovaný tvar střechy, sklon 15°- 45°, 

orientace hlavního hřebene:  rovnoběžně s navrženou místní komunikací viz výkres 

osazení:    podlaha přízemí musí umožňovat vjezd do garáže bez ramp, podlaha přízemí 
musí být nad přilehlým terénem 40 - 60 cm 

 

Varianta B1 

Varianta řeší návrh zástavby pouze na dvou pozemcích ve vlastnictví města a jednom pozemku 
v soukromém vlastnictví. Hlavní nástup do navrhované lokality je z jihu účelovou komunikaci v ulici 
Náves. 

Veřejné prostranství je navrženo totožné jako u varianty A. 

Byly prověřeny dvě varianty, kdy v jedné bylo navrženo umístění izolovaných rodinných domů a 
v druhé umístění řadových rodinných domů. Na základě konzultace byla vybrána varianta izolovaných 
rodinných domů. 

Regulativy prostorového uspořádání 

způsob zástavby:   izolované rodinné domy 

podlažnost:   1NP s obytným podkrovím, možnost podsklepení. 

střecha:     kombinovaný tvar střechy, sklon 15°- 45°, 

orientace hlavního hřebene:  rovnoběžně s navrženou místní komunikací viz výkres 

osazení:     podlaha přízemí musí umožňovat vjezd do garáže bez ramp, podlaha přízemí 
musí být nad přilehlým terénem 40 - 60 cm 

Varianta B2 

Varianta řeší návrh zástavby pouze na dvou pozemcích ve vlastnictví města a dvou soukromých. 
Hlavní nástup do navrhované lokality je z jihu účelovou komunikaci v ulici Náves. 

Veřejné prostranství je navrženo totožné jako u varianty A. 

Byly prověřeny dvě varianty, kdy v jedné bylo navrženo umístění izolovaných rodinných domů a 
v druhé umístění řadových rodinných domů. Vzhledem k hloubce navržených parcel by vznikaly při 
variantě izolovaných rodinných domů pozemky o velkých výměrách, proto byla na základě konzultace 
vybrána varianta řadových rodinných domů. Koncové řadové domy umožňují větší výměry. 

Regulativy prostorového uspořádání 

způsob zástavby:   řadové rodinné domy 
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podlažnost:    1NP s obytným podkrovím, možnost podsklepení. 

střecha:     kombinovaný tvar střechy, sklon 15°- 45°, 

orientace hlavního hřebene:  rovnoběžně s navrženou místní komunikací viz výkres 

max. výška hřebene:   10 m 

osazení:    podlaha přízemí musí umožňovat vjezd do garáže bez ramp, podlaha přízemí 
musí být nad přilehlým terénem 40 - 60 cm 

Varianta C 

 

Varianta řeší návrh zástavby pouze na dvou pozemcích ve vlastnictví města a třech soukromých. 
Nástupy do navrhované lokality jsou dva stávající z jihu účelovou komunikaci v ulici Náves a ze 
severu místní komunikací K poli. Nově je navrženo propojení místní komunikací v stávající proluce 
pozemek p.č. 393/2. 

Poloha nově navržené místní komunikace na západě je totožná jako u varianty A. Poloha druhé místní 
komunikace byla prověřována vzhledem k možné koncepci řešení území i ve výhledu. Byly řešeny 
dvě varianty - umístění komunikace na pozemku p.č. 1262 nebo umístění na pozemku p.č. 1263.  

Při umístění komunikace na pozemku p.č. 1262 by vznikly dvě řady úzkých parcel (RD č.1 – 10), kdy 
by navrhovaná parcelace neumožňovala zajištění soukromí a navržené rodinné domy byly umisťovány 
v zahradních částech pouze 2,0 m od hranice parcely. Návrh třetí řady (RD č.11 – 15), by zajišťoval 
parcelaci o větších výměrách.  
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Při umístění komunikace na pozemku p.č. 1263 jsou navrženy parcely větších výměr a je umožněn 
i rozvoj této části území do budoucna. Proto byla vybrána tato varianta. 

 

 

Regulativy prostorového uspořádání 

způsob zástavby:   řadové rodinné domy 

podlažnost:    1NP s obytným podkrovím, možnost podsklepení. 

střecha:     kombinovaný tvar střechy, sklon 15°- 45°, 

orientace hlavního hřebene:  rovnoběžně s navrženou místní komunikací viz výkres 

max. výška hřebene:   10 m 

osazení:    podlaha přízemí musí umožňovat vjezd do garáže bez ramp, podlaha přízemí 
musí být nad přilehlým terénem 40 - 60 cm 

Regulativy prostorového uspořádání 

V grafické části ve výkresech č.3 Návrh zástavby jsou vyznačeny regulace: 

a) Uliční čára  

Je ve výkresové části totožná s přední hranicí navrženého pozemku, není v důvodu grafické 
přehlednosti výkresů vyznačována. 

b) Stavební čára  

Udává hranu plochy určené k zastavění ze strany veřejného prostoru a polohu umístění hlavního 

(uličního) průčelí. Před stavební čáru mohou předstupovat pouze balkony, arkýře, markýzy a římsy. 

Průčelí objektu (obvykle uliční průčelí) musí spočívat na stavební čáře nejméně ze 75 % jeho celkové 

délky, zbývajících 25% může ustoupit směrem do pozemku. 

c) Stavební hranice - udává nepřekročitelnou hranici zástavby. 

d) Orientační parcelace – udává navrženou parcelaci pozemků. 

e) Typ rodinné zástavby – udává charakter navržené zástavby 

g) Podlažnost – udává doporučený počet podlaží objektů 

h) Koeficient zastavění - udává poměr mezi součtem všech zastavěných ploch všech objektů 
    umístěných v daném území a plochou území 
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3.  Návrh koncepce dopravy a technického 
vybavení – lokalita Záhumení 

3. 1. Doprava 

SILNIČNÍ  SÍŤ 

Místní částí Přerov-Dluhonice prochází silnice III/01858 Dluhonice - příjezdná, která je na jižním okraji 
zástavby, u tělesa železniční tratě připojena na silnici III/01857 Předmostí - Dluhonice.  

Silnice III/01858 končí se zástavbou a pokračuje jako účelová komunikace na Rokytnici, kde se 
připojuje na silnici II/150. Tato silnice zůstává beze změny, i když její vedení zastavěnou částí obce 
vykazuje dopravní závady. 

Na východním okraji obce je držena územní rezerva pro koridor dálnice D 47. Místní část nebude na 
dálnici připojena, její vedení ovlivní dopravně rozvoj místní části. 

Dopravní obslužnost místní části Dluhonice bude rovněž ovlivněna rekonstrukcí tělesa železniční 
tratě; budou zrušeny úrovňové přejezdy a budou nahrazeny  mimoúrovňovými  nadjezdy na západním 
a východním okraji obce. 

Mimo zastavěnou část obce budou silnice III. třídy upravovány v kategorii S 7,5/60 (50), jejich úprava 
vedení na východním okraji místní části je součástí stavby dálnice. 

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 

Místní část Přerova - Dluhonice leží při tělese trati č. 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín. 
Realizuje se  rekonstrukce železniční  trati č. 270  v katastru místní části.  

LETECKÁ DOPRAVA 

 Místní část je mimo dosah provozu letiště. 

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY PRO STAVEBNÍ ROZVOJ  

SILNICE 

Silnice III/01858 bude ponechána ve stávající trase, a ve funkční skupině C, směrově nerozdělená, 
a typu příčného uspořádání  MO2 9/7/50.  Její průjezdní úsek má několik dopravních závad, které jsou 
však těžko odstranitelné, vzhledem k tomu, že je silnice obestavěná historickou stabilizovanou 
zástavbou zemědělskými usedlostmi.  

Jsou to směrové oblouky malého poloměru, které působí jako retardéry a zachovalé návesní uzávěry, 
kde je zúžený uliční profil. V těchto místech je problém nejen se směrovým obloukem malého 
poloměru, ale i se šířkou jízdních pruhů a vybudováním chodníků pro pěší.  Řešení těchto dopravních 
závad není předmětem této dokumentace. 

Doporučujeme dopravní situaci na křižovatce ulic K Rokytnici, Náves, K poli a s novou trasou při 
realizaci varianty C,  řešit alespoň technickými opatřeními, tj. dopravním značením, úpravou rychlosti 
a osazením zrcadel. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Síť místních komunikací je v Dluhonicích jednoduchá, většina stávající obytné zástavby je dopravně 
obsloužena silnicí III. třídy č. 01858. 

Pro novou obytnou lokalitu varianty A a B Záhumenní je  navržena místní komunikace jako přímá 
dopravní obsluha v nové navržené trase. Je napojena na účelovou komunikaci v ulici Náves 
křižovatkou kolmou tvaru „T“ 
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Na  severním konci je navrženo obratiště na ploše stávající nezpevněné účelové komunikaci. Bude 
vybudováno pro otáčení vozů pro odvoz odpadu a provoz záchranných sborů.  Obratiště je navázáno 
na účelovou komunikaci o nedostatečném šířkovém profilu v ulici K poli a na účelovou komunikaci ke 
hřbitovu. 

Lokalita Záhumenní,  varianta A a B bude dopravně obsloužena místní komunikací, ve funkční 
skupině C MO2 11/6/30 směrově nerozdělené. Śířka vozoky navržené komunikace je 6,0 m, pruh 
zeleně je oboustranně v souběhu s vozovkou komunikace v šířce 1,0 m a 2,5 m.  

Navržená místní komunikace ve variantě A i B bude navázána na severním okraji zástavby na 
účelovou komunikaci na parcelách č. 1245, 1247, 1248/1, která pokračuje jako místní komunikace 
v ulici K poli a navázána je na silnici III/01858  křižovatkou tvaru „T“.  

Ve variantě C je navržena další místní komunikace rovnoběžně s komunikací varianty A a B. Toto 
řešení umožňuje další rozvoj zástavby  východním směrem ke hřbitovu. Tato místní komunikace je 
připojena rovněž na účelovou komunikaci v ulici Náves.  

Ve variantě C je obslužná místní komunikace  navržena rovněž ve funkční skupině C jako směrově 
nerozdělená, obousměrná s typem příčného uspořádání MO2 10/6/30.  

 V případě realizace varianty C bude obratiště zrušeno, a  místní komunikace bude pokračovat v trase 
stávající účelové komunikace ke hřbitovu. Tato komunikace je navržena ve funkční skupině C a typu 
příčného uspořádání MO2 10/6/30. Realizována bude v délce podél navržené zástavby. 

Na severním okraji zástavby bude ve variantě C rekonstruována na obslužnou obousměrnou  místní 
komunikaci  funkční skupiny C MO2 7/5/30 stávající účelová komunikace. Realizace bude možná po 
úpravě hranic pozemků. V současnosti tato účelová komunikace je navázána na stávající místní 
komunikaci v ulici K poli, která končí u hranice pozemku 375/5. 

Je navržena nová místní komunikace pozemkem 393/2, jako obslužná obousměrná směrově 
nerozdělená ve funkční skupině C MO2 9,5/6/30. Připojena na silnici III/01858 křižovatkou kolmou 
tvaru „T“.  

Na silnici III/01858 jsou připojeny ulice Náves, K poli a nová trasa komunikace, k zajištění rozhledu na 
křižovatkách bude i na těchto komunikacích navrženo technické opatření a dopravní značení. 

PĚŠÍ TRASY 

Podél navržené místní komunikaci ve variantách A, B1, B2 i variantě C  je veden chodník pro pěší 
v šířce 1,5 m  v souběhu s místní komunikací. Mezi vozovkou místní komunikace a chodníkem je 
navržena zeleň v šířce 2,5 m. 

Ve variantě C je navrženo propojení navrženou komunikací na ulici K Rokytnici a silnici III/01858, 
chodník zde navržen není z důvodu nedostatečné šířky pozemku.  

DOPRAVA V KLIDU 

V lokalitách není navržena žádná územní rezerva pro parkování, je nutné stanovit tuto podmínku 
v rámci stavebního řízení a  zajistit garážování a parkování pro každý dům na vlastním pozemku, a to 
1-2 garáže v objektu a 1 parkovací místo na pozemku. Je možné řešit parkování v rámci prostoru 
místní komunikace, která bude řešena ve funkční skupině D1 se smíšeným provozem jako 
obousměrná.  

ÚČELOVÁ DOPRAVA 

V řešené lokalitě Záhumenní je zachována účelová komunikace v ulici Náves jako obousměrná. Bude 
v úseku od připojení na silnici III/01858  a podél řešených ploch zástavby zpevněná s asfaltovým 
povrchem vozovky. Účelová komunikace vedená ulicí Náves,  bude upravena v návrhové kategorii P 
6/40, jako hlavní, dvoupruhová polní cesta. Sloužit pro dopravní obsluhu bude v obou variantách A , B  
i  ve variantě C. 

Na severním okraji řešeného území je zachována účelová komunikace v ulici K poli, která je částečně 
vybudována s asfaltovou vozovkou a částečně zpevněná štěrkem. Je nedostatečného šířkového 
profilu a končí na obratišti navržené místní komunikace. 
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V případě realizace varianty C bude navržená místní komunikace prodloužena v trase  účelové 
komunikace na parcelách  č. 1245, 1247 a 1248/1. Tento úsek účelové komunikace je připojen na 
krátký úsek místní komunikace v ulici K poli, která je připojena na silnici III/01858. Bude tedy tento 
úsek prodloužen jako místní komunikace k navrhované místní komunikaci varianty A. 

 

Hromadná doprava 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Navržená lokalita bude využívat stávající autobusovou dopravu. Pro místní část Dluhonice jsou 
zřízeny zastávky: 

➢ Přerov,Dluhonice,náves 

➢ Přerov,Dluhonice,konečná 

Pro lokalitu  Záhumenní je nejblíže dostupná zastávka na konečné s autobusovou točkou  v ulici 
K nadjezdu, která je v docházkové vzdálenosti do 400 m. 

VLAKOVÁ DOPRAVA 

Jižním okrajem zastavěného území Dluhonic je vedeno stabilizované těleso  železniční tratě č. 270 
(Praha - ) Přerov - Bohumín a Bohumín - Přerov - Česká Třebová (- Praha). Místní část je na vlakovou 
dopravu připojena autobusovou dopravou - autobusové nádraží je u vlakové stanice Přerov. Přerov - 
Dluhonice nemají svoji zastávku. 

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

V obci není žádné zařízení dopravy, které by souviselo s řešenými lokalitami. Veškerá vybavenost pro 
motoristy je situována v Přerově. 

OCHRANNÁ PÁSMA A NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Do navržené lokality nezasahují ochranná pásma silnic. Připojení účelové komunikace v ulici Náves  
na silnici III/01858 je dopravní závadou, v rozhledovém poli křižovatky jsou zatím stabilizované 
objekty.  

Navržená lokalita je mimo silnice, kde bylo sčítána intenzita dopravy a posuzováno hlukové zatížení. 
Hluk z provozu na navrhované dálnici D47 byl  posouzen a řešen v rámci projektu stavby. 

VLAKOVÁ DOPRAVA 

Navržená lokalita zástavby Záhumenní byla vybrána i s ohledem na její umístění, mimo dopad  hluku 
z provozu na železniční trati č. 270.  Součástí projektu rekonstrukce trati bylo i vyhodnocení tohoto 
dopadu hluku z provozu tratě.  

Ochranné pásko železniční tratě do řešeného území nezasahuje. 
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3. 2. Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

STÁVAJÍCÍ STAV  

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku i správě Vak Přerov, a.s. Místní část 
je napojena na skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze zdrojů: 

• ze zdroje Troubky je čerpána voda řadem do hlavního vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 
s max. hlad. 277,0 m n.m. V souběhu s výtlakem OC DN 700 je veden zásob. řad OC DN 500. 
Zásobní řad OC DN 500 současně plní funkci výtlaku a s propojovacím řadem DN 350 lze 
plnit vodojem Čekyně při současném využití výtlačného řadu DN400 ze záložního zdroje 
Brodek. Z vodojemu Čekyně je zásobena větev 1. tlakového pásma. Přerova, jedná se o 
městské části Kozlovice, Předmostí, Dluhonice, Popovice, Lýsky a Vinary, 

• v současné době je akumulace VDJ Čekyně doplňována přívodem DN500 ve směru od 
Hranic, který navazuje na přivaděč Fulnek – Hranice (III. větev Ostravský oblastní vodovod), 

• novým záložním zdrojem pro zásobování Přerova je zdroj Brodek.  

Z vodojemu Čekyně je zásobována městská část Dluhonice. 

NÁVRH VODOVODU 

Lokalita – Záhumení varianty A, B1, B2, C - viz tabulková část. 

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ  

Požární zabezpečení vodou bude řešeno v nových lokalitách osazenými hydranty (podzemními 
a nadzemními) na vodovodní síti, možným zdrojem je odběr požární vody z  místních studní 
s užitkovou vodou a z řeky Bečvy. 

KANALIZACE 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V Dluhonicích je vybudována jednotná kanalizace. Do kanalizace jsou zaústěny dešťové odpadní 
vody a splaškové odpadní vody předčištěné v septicích a přibližně od poloviny obyvatel obce i bez 
předčištění. Od roku 2015 je odkanalizování, s využitím stávající jednotné kanalizace, řešeno čerpací 
stanící s odlehčovací komorou. Výtlak z čerpací stanice vede pod Bečvou a je zaústěn do stávajícího 
kanalizačního přivaděče, který odvádí odpadní vody na ČOV Přerov. 

NÁVRH KANALIZACE 

Lokalita – Záhumení varianty A, B1, B2, C - viz tabulková část. 
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3. 3. Zásobování elektrickou energií 

STÁVAJÍCÍ STAV 

NADŘAZENÁ ENERGETICKÁ SÍŤ (VVN) 

Katastrálním územím prochází síť VVN 110 kV. Tato vedení budou zachována včetně ochranných 
pásem. 

SÍŤ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN) 

Území místní části Dluhonice je v současné době napájeno třemi odbočkami z nadzemního vedení 
VN 22 kV 

Hlavní vedení i odbočky VN jsou uloženy na betonových sloupech, případně v zemi kabelovým 
vedením VN 22 kV. Odbočky napájí dvě distribuční stožárové trafostanice a jednu zděnou (kiskovou) 
distribuční trafostanici. 

DISTRIBUČNÍ SÍŤ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN) 

Rozvody nízkého napětí jsou nadzemního provedení na betonových sloupech a střešnících podél 
komunikací. Odtud jsou závěsnými kabely napojeny přes střešníky jednotlivé rodinné domy. Ukončení 
kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních na jednotlivých objektech, v pilířích na hranici 
parcely nebo ve skříních na sloupech. 

Možnost přenosové schopnosti stávající sítě NN bude posouzena v další etapě dle požadavků na 
energetickou náročnost plánované výstavby 

Další požadavky na zvýšení příkonu musí být řešeny s ohledem na zachování kvality dodávané 
energie stávajícím odběratelům. 

NÁVRH 

Lokalita – Záhumení varianty A, B1, B2, C - viz tabulková část. 

3. 4. Spoje (telekomunikace a radiokomunikace) 

STÁVAJÍCÍ STAV 

MTS je v místní části provedena kabelovým vedením v zemi. Kabely jsou vedeny po jedné, místy po 
obou stranách ulic,  přípojky do každého objektu nově kabelem.  

Nad územím Dluhonic procházejí radioreléové paprsky veřejné komunikační sítě. 

NÁVRH 

Lokalita – Záhumení varianty A, B1, B2, C - viz tabulková část. 
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3. 5. Plynofikace 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v místní části Dluhonice provedena plynofikace. Stávající rozvody v místní části 
jsou v systému středotlak. Na severovýchodním okraji obce je umístěna regulační stanice RS s max. 
výkonem 300 m3/hod. V západní části katastrálního území Dluhonic je navržen VTL plynovod do 40 
barů. 

NÁVRH 

Lokalita – Záhumení varianty A,B1, B2,C - viz tabulková část. 

3. 6. Zásobování teplem 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 
elektrické energie. Lokální vytápění rodinných domů je řešeno individuálními kotli.  

3. 7. Veřejné osvětlení 

STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době je v místní části vybudováno veřejné osvětlení. Stávající rozvody jsou realizovány 
buď v zemi, nebo jsou zavěšeny na sloupech. 

Veřejné osvětlení je ve správě Technických služeb města Přerova. 

NÁVRH 

Lokalita – Záhumení varianty A,B1, B2,C - viz tabulková část. 

3. 8. Nakládání s odpady 

Nakládání s komunálním odpadem je na území města Přerova upraveno obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2015, o nakládání s komunálním odpadem.   

4.  Ekonomické vyhodnocení návrhů – lokalita 
Záhumení – varianta A 
 

LOKALITA  ZÁHUMENÍ – VARIANTA A 

tab. 1 Ekonomické vyhodnocení lokality Záhumení  – technická infrastruktura 

položka Investice Kč/ jednotka 

(m, ks) 

počet 
jednotek cca 

Celkem Kč bez DPH 

 
Technická infrastruktura 

   

1. vodovod 3 035 525 1 593 375 

2. kanalizace - splašková 7 680 375 2 880 000 

3. STL plynovod 2 500 381 952 500 

4. kabelové vedení vn 2 670 341 910 470 

5. přezbrojení trafostanice 2 300 000 600 000 

6. kabelové vedení nn 2 000 341 682 000 
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7. elektronické komunikační vedení 2 000 377 754 000 

8. kabelové vedení veřejného osvětlení 2 000 453 906 000 

9. stožáry veřejného osvětlení 25 000 40 1 000 000 
 

CELKEM 
  

10 278 345 

 

tab. 1 Ekonomické vyhodnocení lokality Záhumení  – dopravní infrastruktura 

položka Investice Kč/ jednotka 

     (m2) 

počet 
jednotek cca 

Celkem Kč bez DPH 

 
Dopravní infrastruktura 

   

1. MK – C MO2 11/6/30 3 500 1 689 5 911 500 

2. ÚK - P6/40 3 500 1 076 3 766 000 

3. chodník 2 500 1 150 2 875 000 
 

CELKEM 
  

12 552 500 
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III.   TABULKOVÁ ČÁST  

LOKALITA ZÁHUMENÍ – VARIANTA A 

 

tab. 12 Charakteristika lokality Záhumenní – varianta A 

1. Název lokality Lokalita  Záhumenní 

2 Funkční využití lokality BR – bydlení rodinné 

3. Pozemky parcelní č. dle KN 606, 607 

4. Vlastnictví Statutární město Přerov 

5. Druh pozemků orná 

6. Celková plocha v ha 0,7093 

7. Počet navržených RD 5 

8. Napojení na sítě technické infrastruktury  

a. Vodovod Pitná voda pro zásobení předmětné lokality bude odebírána z vodovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na konce vodovodních řadů 
v blízkosti řešeného území (ulice K Poli a K Rokytnici). 

Navržený vodovodní řad je zaokruhován.  

Je navrženo: 

- nové vodovodní řady pro zásobování navržených rodinných domů 

- umístění nadzemního hydrantu řešit podrobnější dokumentací 

mimo stavební pozemky na veřejném prostranství (mimo oplocení) 

b. Kanalizace Kanalizace v řešeném území je řešena jako splašková, splaškové vody z objektů 
jsou odváděny do navržené kanalizace v uličním prostoru. Splaškové vody budou 
odvedeny gravitačně navrženou splaškovou kanalizací, která bude napojena na 
stávající kanalizaci vedenou v ulici K Rokytnici. 

Dešťové vody v celé lokalitě je nutno minimalizovat - uvádět do vsaku, kumulovat 
pro zálivku, využití jako užitková voda již přímo na jednotlivých pozemcích. 
Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je nutno řešit dle platné legislativy. 

Je navrženo: 

- je navržen kanalizační sběrač v rámci veřejného prostranství 

- odpadní vody budou zaústěny do stávající kanalizace 

c. Plynovod Zemní plyn pro zásobení předmětné lokality bude odebírán ze  STL plynovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na STL plynovod v ulici K Rokytnici. 

Je navrženo: 

- nové plynovody v celém řešeném území, a to v systému 

středotlak (STL) 

- HUP budou umístěny buď na fasádách budov v nepohledových 

místech, případně na stavební nebo uliční čáře (na hranici pozemku) 

d. Elektřina Připojení zastavitelných ploch na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové 
vedení nn napájející jednotlivé nemovitosti bude zasmyčkováno. Na hranicích 
pozemku bude domovní pojistková skříň zabudovaná do oplocení objektu nebo na 
fasádách budov současně se skříní elektroměrnou. Kabel bude uložen v hloubce 
cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Bude chráněn výstražnou fólií, v křížení nebo ve 
stísněných poměrech bude uložen do chrániček. 

Je navrženo: 

- osazení výkonnějších transformátorů u stávající trafostanice 

- demontáž nadzemního vedení vn a stávajícího kabelosvodu 

- umístění nového kabelosvodu a podzemní vedení vn  

- rozvody podzemního vedení nn 
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e. Sdělovací 
kabel 

Bude řešeno ze stávajícího systému sítě elektronických komunikačních vedení. 

Je navrženo: 

- nové elektronické komunikační kabely jsou navrženy ve veřejném 

prostranství 

f. Veřejné 
osvětlení 

Veřejné osvětlení v řešené lokalitě je doplněno o návrh veřejného osvětlení v nově 
vytvořeném veřejném prostranství.  

U nově navrženého veřejného osvětlení je nutno podrobnější projektovou 
dokumentací navrhnout, v případě potřeby, umístění nového rozváděče. 

Je navrženo: 

- nové vedení veřejného osvětlení 

9. Dopravní napojení 

Bude realizováno navrženou místní komunikací ve funkční skupině C MO2 11/6/30 směrově 
nerozdělené. Trasa je navržena v záhumenní trati ulice Ke Rokytnici. Navázána bude na 
stávající účelovou komunikaci – polní cestu vedenou ulicí Náves, která bude upravena v 
návrhové kategorii P 6/40, jako hlavní, dvoupruhová polní cesta. Ta bude připojene v ulici 
Rokytnici na silnici III/01858. 

10. Ochranná pásma 
 

• ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Kanalizace: 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Plynovod: 

• plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) – 1 m. 

Elektrická energie: 

Druh zařízení 
Ochranné pásmo [m] pro vedení realizovaná: 

*do 31.12.1994 **od 1.1.1995 ***od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 
   

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová vedení - - 1 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 
 * podle vládního nařízení č. 80/1957 
 ** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 

 *** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění  
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Elektronické komunikační vedení: 

• ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu 

• ochranné pásmo radioreléového paprsku 
 

11.  Podmíněné investice  
 

Demontáž nadzemního vedení vn 22kV. 

12. Poznámka: 
 

- 

 

tab. 12 Charakteristika lokality Záhumenní – varianta B1 

1. Název lokality Lokalita  Záhumenní 

2 Funkční využití lokality BR – bydlení rodinné 

3. Pozemky parcelní č. dle KN 606, 607, 1261 

4. Vlastnictví Statutární město Přerov, soukromé 

5. Druh pozemků orná 

6. Celková plocha v ha 1,0657 

7. Počet navržených RD 9 

8. Napojení na sítě technické infrastruktury  

a. Vodovod Pitná voda pro zásobení předmětné lokality bude odebírána z vodovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na konce vodovodních řadů 
v blízkosti řešeného území (ulice K Poli a K Rokytnici). 

Navržený vodovodní řad je zaokruhován.  

Je navrženo: 

- nové vodovodní řady pro zásobování navržených rodinných domů 

- umístění nadzemního hydrantu řešit podrobnější dokumentací 

mimo stavební pozemky na veřejném prostranství (mimo oplocení) 

b. Kanalizace Kanalizace v řešeném území je řešena jako splašková, splaškové vody z objektů 
jsou odváděny do navržené kanalizace v uličním prostoru. Splaškové vody budou 
odvedeny gravitačně navrženou splaškovou kanalizací, která bude napojena na 
stávající kanalizaci vedenou v ulici K Rokytnici. 

Dešťové vody v celé lokalitě je nutno minimalizovat - uvádět do vsaku, kumulovat 
pro zálivku, využití jako užitková voda již přímo na jednotlivých pozemcích. 
Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je nutno řešit dle platné legislativy. 

Je navrženo: 

- je navržen kanalizační sběrač v rámci veřejného prostranství 

- odpadní vody budou zaústěny do stávající kanalizace 

c. Plynovod Zemní plyn pro zásobení předmětné lokality bude odebírán ze  STL plynovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na STL plynovod v ulici K Rokytnici. 

Je navrženo: 

- nové plynovody v celém řešeném území, a to v systému 

středotlak (STL) 

- HUP budou umístěny buď na fasádách budov v nepohledových 

místech, případně na stavební nebo uliční čáře (na hranici pozemku) 

d. Elektřina Připojení zastavitelných ploch na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové 
vedení nn napájející jednotlivé nemovitosti bude zasmyčkováno. Na hranicích 
pozemku bude domovní pojistková skříň zabudovaná do oplocení objektu nebo na 
fasádách budov současně se skříní elektroměrnou. Kabel bude uložen v hloubce 
cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Bude chráněn výstražnou fólií, v křížení nebo ve 
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stísněných poměrech bude uložen do chrániček. 

Je navrženo: 

- demontáž nadzemního vedení vn a stávajícího kabelosvodu 

- umístění nového kabelosvodu a podzemní vedení vn  

- rozvody podzemního vedení nn 

e. Sdělovací 
kabel 

Bude řešeno ze stávajícího systému sítě elektronických komunikačních vedení. 

Je navrženo: 

- nové elektronické komunikační kabely jsou navrženy ve veřejném 

prostranství 

f. Veřejné 
osvětlení 

Veřejné osvětlení v řešené lokalitě je doplněno o návrh veřejného osvětlení v nově 
vytvořeném veřejném prostranství.  

U nově navrženého veřejného osvětlení je nutno podrobnější projektovou 
dokumentací navrhnout, v případě potřeby, umístění nového rozváděče. 

Je navrženo: 

- nové vedení veřejného osvětlení 

9. Dopravní napojení 

Bude realizováno navrženou místní komunikací ve funkční skupině C MO2 11/6/30 směrově 
nerozdělené. Trasa je navržena v záhumenní trati ulice Ke Rokytnici. Navázána bude na 
stávající účelovou komunikaci – polní cestu vedenou ulicí Náves, která bude upravena v 
návrhové kategorii P 6/40, jako hlavní, dvoupruhová polní cesta. Ta bude připojene v ulici 
Rokytnici na silnici III/01858. 

10. Ochranná pásma 

Vodovod: 

• ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Kanalizace: 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Plynovod: 

plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) – 1 m. 
 

•  

Elektrická energie: 

Druh zařízení 
Ochranné pásmo [m] pro vedení realizovaná: 

*do 31.12.1994 **od 1.1.1995 ***od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 
   

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová vedení - - 1 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 
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stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 
 * podle vládního nařízení č. 80/1957 
 ** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 

 *** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění  
 

Elektronické komunikační vedení: 

• ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu 

• ochranné pásmo radioreléového paprsku 
 

11.  Podmíněné investice  
 

Demontáž nadzemního vedení vn 22kV. 

12. Poznámka: 
 

- 

 

tab. 12 Charakteristika lokality Záhumenní – varianta B2 

1. Název lokality Lokalita  Záhumenní 

2 Funkční využití lokality BR – bydlení rodinné 

3. Pozemky parcelní č. dle KN 606, 607, 1261, 1262 

4. Vlastnictví Statutární město Přerov, soukromé 

5. Druh pozemků orná 

6. Celková plocha v ha 1,4116 

7. Počet navržených RD 13 

8. Napojení na sítě technické infrastruktury  

a. Vodovod Pitná voda pro zásobení předmětné lokality bude odebírána z vodovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na konce vodovodních řadů 
v blízkosti řešeného území (ulice K Poli a K Rokytnici). 

Navržený vodovodní řad je zaokruhován.  

Je navrženo: 

- nové vodovodní řady pro zásobování navržených rodinných domů 

- umístění nadzemního hydrantu řešit podrobnější dokumentací 

mimo stavební pozemky na veřejném prostranství (mimo oplocení) 

b. Kanalizace Kanalizace v řešeném území je řešena jako splašková, splaškové vody z objektů 
jsou odváděny do navržené kanalizace v uličním prostoru. Splaškové vody budou 
odvedeny gravitačně navrženou splaškovou kanalizací, která bude napojena na 
stávající kanalizaci vedenou v ulici K Rokytnici. 

Dešťové vody v celé lokalitě je nutno minimalizovat - uvádět do vsaku, kumulovat 
pro zálivku, využití jako užitková voda již přímo na jednotlivých pozemcích. 
Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je nutno řešit dle platné legislativy. 

Je navrženo: 

- je navržen kanalizační sběrač v rámci veřejného prostranství 

- odpadní vody budou zaústěny do stávající kanalizace 

c. Plynovod Zemní plyn pro zásobení předmětné lokality bude odebírán ze  STL plynovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na STL plynovod v ulici K Rokytnici. 

Je navrženo: 

- nové plynovody v celém řešeném území, a to v systému 

středotlak (STL) 

- HUP budou umístěny buď na fasádách budov v nepohledových 
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místech, případně na stavební nebo uliční čáře (na hranici pozemku) 

d. Elektřina Připojení zastavitelných ploch na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové 
vedení nn napájející jednotlivé nemovitosti bude zasmyčkováno. Na hranicích 
pozemku bude domovní pojistková skříň zabudovaná do oplocení objektu nebo na 
fasádách budov současně se skříní elektroměrnou. Kabel bude uložen v hloubce 
cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Bude chráněn výstražnou fólií, v křížení nebo ve 
stísněných poměrech bude uložen do chrániček. 

Je navrženo: 

- demontáž nadzemního vedení vn a stávajícího kabelosvodu 

- umístění nového kabelosvodu a podzemní vedení vn  

- rozvody podzemního vedení nn 

e. Sdělovací 
kabel 

Bude řešeno ze stávajícího systému sítě elektronických komunikačních vedení. 

Je navrženo: 

- nové elektronické komunikační kabely jsou navrženy ve veřejném 

prostranství 

f. Veřejné 
osvětlení 

Veřejné osvětlení v řešené lokalitě je doplněno o návrh veřejného osvětlení v nově 
vytvořeném veřejném prostranství.  

U nově navrženého veřejného osvětlení je nutno podrobnější projektovou 
dokumentací navrhnout, v případě potřeby, umístění nového rozváděče. 

Je navrženo: 

- nové vedení veřejného osvětlení 

9. Dopravní napojení 

Bude realizováno navrženou místní komunikací ve funkční skupině C MO2 11/6/30 směrově 
nerozdělené. Trasa je navržena v záhumenní trati ulice Ke Rokytnici. Navázána bude na 
stávající účelovou komunikaci – polní cestu vedenou ulicí Náves, která bude upravena v 
návrhové kategorii P 6/40, jako hlavní, dvoupruhová polní cesta. Ta bude připojene v ulici 
Rokytnici na silnici III/01858. 

10. Ochranná pásma 

 Vodovod: 

• ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Kanalizace: 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Plynovod: 

• plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) – 1 m. 
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Elektrická energie: 

Druh zařízení 
Ochranné pásmo [m] pro vedení realizovaná: 

*do 31.12.1994 **od 1.1.1995 ***od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 
   

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová vedení - - 1 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 
 * podle vládního nařízení č. 80/1957 
 ** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 

 *** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění  
  

Elektronické komunikační vedení: 

• ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu 

• ochranné pásmo radioreléového paprsku 
 

11.  Podmíněné investice  
 

Demontáž nadzemního vedení vn 22kV. 

12. Poznámka: 
 

- 

 

 

 

 

tab. 12 Charakteristika lokality Záhumenní – varianta C 

1. Název lokality Lokalita  Záhumenní 

2 Funkční využití lokality BR – bydlení rodinné 

3. Pozemky parcelní č. dle KN 606, 607, 1261, 1262, 1263 

4. Vlastnictví Statutární město Přerov, soukromé 

5. Druh pozemků orná 

6. Celková plocha v ha 1,9620 

7. Počet navržených RD 16 

8. Napojení na sítě technické infrastruktury  

a. Vodovod Pitná voda pro zásobení předmětné lokality bude odebírána z vodovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na konce vodovodních řadů 
v blízkosti řešeného území (ulice K Poli a K Rokytnici). 

Navržené vodovodní řady jsou zaokruhovány.  

Je navrženo: 

- nové vodovodní řady pro zásobování navržených rodinných domů 

- umístění nadzemního hydrantu řešit podrobnější dokumentací 

mimo stavební pozemky na veřejném prostranství (mimo oplocení) 

b. Kanalizace Kanalizace v řešeném území je řešena jako splašková, splaškové vody z objektů 
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jsou odváděny do navržené kanalizace ve veřejném prostranství. Splaškové vody 
budou odvedeny gravitačně navrženou splaškovou kanalizací, která bude 
napojena na stávající kanalizaci vedenou v ulici K Rokytnici. 

Dešťové vody v celé lokalitě je nutno minimalizovat - uvádět do vsaku, kumulovat 
pro zálivku, využití jako užitková voda již přímo na jednotlivých pozemcích. 
Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je nutno řešit dle platné legislativy. 

Je navrženo: 

- jsou navrženy kanalizační sběrače v rámci veřejných prostranství 

- odpadní vody budou zaústěny do stávající kanalizace 

c. Plynovod Zemní plyn pro zásobení předmětné lokality bude odebírán ze  STL plynovodního 
systému obce. Řešené území bude napojeno na STL plynovod v ulici K Rokytnici. 

Je navrženo: 

- nové plynovody v celém řešeném území, a to v systému 

středotlak (STL) 

- HUP budou umístěny buď na fasádách budov v nepohledových 

místech, případně na stavební nebo uliční čáře (na hranici pozemku) 

d. Elektřina Připojení zastavitelných ploch na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové 
vedení nn napájející jednotlivé nemovitosti bude zasmyčkováno. Na hranicích 
pozemku bude domovní pojistková skříň zabudovaná do oplocení objektu nebo na 
fasádách budov současně se skříní elektroměrnou. Kabel bude uložen v hloubce 
cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Bude chráněn výstražnou fólií, v křížení nebo ve 
stísněných poměrech bude uložen do chrániček. 

Je navrženo: 

- demontáž nadzemního vedení vn a stávajícího kabelosvodu 

- umístění nového kabelosvodu a podzemní vedení vn  

- rozvody podzemního vedení nn 

e. Sdělovací 
kabel 

Bude řešeno ze stávajícího systému sítě elektronických komunikačních vedení. 

Je navrženo: 

- nové elektronické komunikační kabely jsou navrženy ve veřejných 

prostranství 

f. Veřejné 
osvětlení 

Veřejné osvětlení v řešené lokalitě je doplněno o návrh veřejného osvětlení v nově 
vytvořeném veřejném prostranství.  

U nově navrženého veřejného osvětlení je nutno podrobnější projektovou 
dokumentací navrhnout, v případě potřeby, umístění nového rozváděče. 

Je navrženo: 

- nové vedení veřejného osvětlení 

9. Dopravní napojení 

Varianta C navazuje na dopravní řešení varianty A. Směrem ke hřbitovu východně je navržena 
rovnoběžná místní komunikace funkční skupiny C MO2 10/6/30. Tato místní komunikace je 
připojena na účelovou P6/40 v ulici Náves a na místní komunikaci C MO2 10/8/30 v trase 
účelové komunikace ke hřbitovu. Obratiště z varianty A je zrušeno a bude součástí místní 
komunikace. Lokalita zástavby varianty C bude napojena na silnici III/01858 pozemkem p. č. 
393/2 komunikací funkční skupiny C MO2 9,5/6/30. 

Na severním okraji řešeného území je dopravní systém napojen na komunikaci v ulici K poli,  
která je v úseku účelové komunikace navržena k přestavbě jako místní komunikace ve funkční 
skupině C MO2 7/6/30. Tento navržený úsek místní komunikace bude pokračováním stávající 
místní komunikace v této ulici, připojené na silnici III/01858 na okraji zástavby obce. 

10. Ochranná pásma 

 Vodovod: 

• ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 
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• u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Kanalizace: 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu 
od vnějšího líce potrubí 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

Plynovod: 

• plynovody v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) – 1 m. 
 

Elektrická energie: 

Druh zařízení 
Ochranné pásmo [m] pro vedení realizovaná: 

*do 31.12.1994 **od 1.1.1995 ***od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 
   

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová vedení - - 1 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně 1 1 1 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 
 * podle vládního nařízení č. 80/1957 
 ** podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění 

 *** podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění  

Elektronické komunikační vedení: 

• ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu 

• ochranné pásmo radioreléového paprsku 
 

11.  Podmíněné investice  
 

Demontáž nadzemního vedení vn 22kV. 

12. Poznámka: 
 

- 

 


